
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - BREVES 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Considerando o teor do Memorando Circular nº 010/2019 da SEMED que solicita informações 

às Escolas Municipais sobre quais medidas foram tomadas nas respectivas unidades de ensino acerca 

dos apontamentos realizados no relatório do CACS/FUNDEB/BREVES; 

Considerando o que versa a lei federal 11.494/2007 (Lei do FUNDEB) em seu art.24 que 

estabelece a quem compete fiscalizar os recursos oriundos do fundo, a saber: 

Art. 24.  O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a 
aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente 
para esse fim. 

 

Considerando que no ano de 2018 a SEMED/Breves recebeu do CACS/FUNDEB/BREVES 02 

(dois) Relatórios de verificação das utilizações dos Recursos Oriundos do FUNDEB - Parecer nº 001/2017, 

sobre Fiscalização e Análise de Lotação dos Órgãos Educacionais do meio urbano do Município de Breves 

com base nas frequências e folhas analíticas de pagamento dos profissionais em educação da rede 

pública municipal  referente ao ano de 2016 e o Relatório de fiscalização e Análise na Lotação dos órgãos 

Educacionais do meio urbano e rural do Município de Breves/PA com base nas frequências das escolas, 

nas folhas analíticas de pagamento dos profissionais em educação da rede pública municipal   e com visita 

in loco, referente ao ano de 2017, que tratam sobre PAGAMENTOS INDEVIDOS FEITOS PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREVES.  

Considerando o que estabelece o art.25 da Lei Federal nº 11.494/2007 (Lei do FUNDEB), no que 

diz respeito fiscalização financeira, bem como da prestação de contas obrigatória dos recursos oriundos 

do fundo ao CACS/FUNDEB, a saber: 

Art. 25.  Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, 
relativos aos recursos repassados e recebidos à conta dos Fundos assim como os referentes às 
despesas realizadas ficarão permanentemente à disposição dos conselhos responsáveis, bem 
como dos órgãos federais, estaduais e municipais de controle interno e externo, e ser-lhes-á dada 
ampla publicidade, inclusive por meio eletrônico. 

 

Considerando o que estabelece o art. 212 da Constituição Federal de 1988 acerca dos gastos 

mínimos que os municípios devem ter a partir dos impostos e transferência federais com a educação, in 

fine: 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, 
para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 

 

Considerando O inquérito, instaurado pelo Ministério Público Estadual (MPPA) por meio da 

portaria Nº 002/2018-MP-3ªPJB e assinado pela promotora de Justiça substituta do 1º e 3º cargos de 

Breves, Gabriela Rios Machado, que irá apurar possível descumprimento da legislação em vigor, 

principalmente as que constam nas disposições previstas nas Leis nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional -LDB) e 11.494/07 (Lei do FUNDEB). 



Considerando mais uma vez o cenário vivenciado em Breves de atrasos de pagamentos dos 

trabalhadores em educação pública do município no que concerne aos meses de dezembro/2018 para 

todos os segmentos da educação municipal, e de 13º salário/2018 para os professores contratados. 

Considerando as informações prestadas pela atual gestora do Fundo Municipal de Educação – 

Senhora Diana Amorim (Secretária de Educação do Município de Breves) -  no oficio nº 025/2019-

GS/SEMED – em anexo -  que reconhece uma dívida de R$ 36.646.127,90 (Trinta e seis milhões, 

seiscentos quarenta e seis mil, cento e vinte sete reais e noventa centavos), existente na Secretaria 

Municipal de Educação deixada pelo Secretário de Educação antecessor. 

Considerando que até a presente data a SEMED limitou-se a apresentar de modo parcial 

informações referente a folha de pagamento, não vindo a apresentar nenhuma informação sobre outras 

despesas realizadas com recursos do FUNDEB, tampouco repassou ao conselho do FUNDEB quaisquer 

informações sobre outras fontes de recursos ( 5% referente ao FUNDEB, 25% dos impostos municipais, 

salário educação referente ao ano de 2018).  

Considerando o volume de recursos superior a cifra de R$ 118.915.044,39 (Cento e dezoito 

milhões, novecentos e quinze mil, quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) – sem somar as 

aplicações financeiras – transferida pela união via FUNDEB às contas do município até o dia 31 de 

dezembro de 2018; 

Considerando que até o mês de novembro – última folha informada pela SEMED ao 

CACS/FUNDEB – o município apresenta um gasto com folhas brutas de pagamentos dos Servidores da 

Educação Pública Municipal de R$ 100.166.269,51 (Cem milhões, cento e sessenta e seis mil, 

duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos). 

Considerando que a Secretaria Municipal de Educação ao reconhecer a dívida de R$ 

36.646.127,90 (Trinta e seis milhões, seiscentos quarenta e seis mil, cento e vinte sete reais e 

noventa centavos), através do ofício nº 025/2019- GS/SEMED, aponta que neste montante existe uma 

dívida de encargos com folhas anteriores de mais de 22 milhões de reais, deixada pelo antigo 

Secretário de Educação. 

A partir dos apontamentos elencados anteriormente, o Conselho Municipal de Acompanhamento 

e Controle Social do FUNDEB/BREVES vem a Público prestar os seguintes esclarecimentos, a saber: 

1- Não compete ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 

tão pouco aos diretores (as) escolares corrigir equívocos e fraudes identificadas na lotação das escolas e 

órgãos públicos educacionais que compõem o Sistema Municipal de Ensino, trata-se de uma exclusividade 

da Secretaria Municipal de Educação, através de seu setor competente, promover a correção de tais 

situações causadoras de prejuízos financeiros, ora apontadas em relatórios deste 

CACS/FUNDEB/BREVES; 

2- Compete ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, de acordo com 

a Lei Federal 11.494/2007, o papel de fiscalizar toda a distribuição, a transferência e a aplicação dos 

recursos destinados à educação. Cabendo a este órgão, executar a fiscalização em todos os âmbitos de 

sua atuação junto ao Município, no que concerne aos gastos deste fundo, e que cabe ao município além 



de garantir a aplicação correta do mesmo em sua área de atuação, também fomentar o CACS/FUNDEB 

com os documentos e estruturas mínimas necessárias para que este órgão exerça seu papel de fiscalizador 

das contas públicas municipais referentes aos recursos do FUNDEB. Faz-se necessário salientar que até 

a presente data o município ainda precisa apresentar junto ao CACS/FUNDEB/BREVES alguns 

documentos necessários para finalização da análise da prestação de contas de 2018, tais como: Extratos 

bancários de contas correntes e aplicação financeira; comprovantes de receitas e despesas; notas de 

transferências; movimentos, empenhos e liquidações; pagamentos e conciliação bancária dos meses de 

setembro, outubro, novembro e dezembro; folhas analíticas referentes ao mês de dezembro e 13º salário. 

A SEMED não forneceu: 

a) Documentos comprobatórios dos recursos do FUNDEB referente aos 5% dos recursos federais 

que são depositados diretamente na conta do município; 

b) Extratos bancários de contas correntes e aplicação financeira; comprovantes de receitas e 

despesas; notas de transferências; movimentos, empenhos e liquidações; pagamentos e conciliação 

bancária referente ao ano de 2018. 

c) Documentos comprobatórios dos gastos referente recursos oriundos do SALÁRIO 

EDUCAÇÃO de 2018 (O Salário Educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de 

programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, conforme previsto no § 5º do art. 

212 da Constituição Federal de 1988).Que somente neste ano foi transferido as contas da Prefeitura 

Municipal de Breves o montante de R$ 3.131.523,83. (Três milhões, cento e trinta e um mil, quinhentos 

e vinte três reais e oitenta e três centavos) 

3- O município tem por obrigação investir no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos 

e de transferências municipais, na manutenção e desenvolvimento do ensino. E tornar público estes gastos 

para que toda a sociedade venha a acompanhar tal utilização, pois, mesmo não sendo obrigado a prestar 

conta deste recurso junto ao CACS/FUNDEB, é fundamental que este órgão assim como toda a sociedade 

Brevense tenha acesso de forma transparente a utilização de todo recurso destinado a educação, até 

porque o município alega que também destina parte do recurso do FUNDEB – até a presente data não 

comprovada por prestação de contas- para garantir o funcionamento da educação com os insumos básicos. 

Fato que deve ser questionado, pois, o que se identifica nas escolas é uma precarização dos serviços 

educacionais e da infraestrutura física das escolas, além da falta de pagamento de servidores, também se 

identifica ao longo do ano a título de exemplificação temos: a falta de alimentação escolar, bem como a 

falta de transportes para os alunos do Meio Rural, gerando o descumprimento da quantidade de dias letivos, 

bem como das horas letivas diárias e anuais conforme previstas na lei nº 9.394/96, nos Art. 24 e 34. 

4-  Os relatórios acimas mencionados tratam situações referentes a servidores que se 

encontram em desvio de função, que estão lotados, recebem e não desempenham suas funções no loca 

em que são lotados e outros que nem residem no município, servidores com extrapolação de carga horária. 

Servidores que recebem pela folha da educação e trabalham em órgãos que não fazem parte da educação. 

Há pagamentos indevidos a servidores. 

5- A Secretaria Municipal de educação (SEMED) apresentou os seguintes  



documentos: Extratos bancários das contas correntes e aplicação financeira, comprovantes de receitas 

e despesas, notas de transferências, movimentos e empenhos liquidações, pagamentos e conciliação 

bancária dos meses de Janeiro a Agosto e Folhas analíticas de janeiro a novembro do corrente de 2018 

referente aos recursos dos FUNDEB. 

Por que a SEMED ainda informa que tem uma dívida de mais de 22 milhões 
de reais com encargos de folha, sendo que nos meses anteriores quando 
apresenta as folhas de pagamento ao CACS/FUNDEB a mesma faz 
referência a folha bruta na qual todos os encargos gerados pela mesma já 
estão inseridas?  

FUNDEB - 2018 

MÊS RECURSOS RECEBIDOS            VIA 

FUNDEB 

GASTOS  COM FOLHA DE 

PAGAMENTO BRUTO 

JANEIRO  5.945.068,80 9.281.301,01 

FEVEREIRO  23.839.287,39 
9.428.325,03 

MARÇO 8.389.916,44 
7.238.089,17 

ABRIL 4.733.928,48 
7.119.905,32 

MAIO  11.020.022,06 
8.022.998,02 

JUNHO 9.362.927,97 
11.613.202,72 

JULHO 8.614.997,91 
7.857.073,80 

AGOSTO 9.434.292,23 
9.738.343,78 

SETEMBRO 7.719.789,75 
9.896.661,51 

OUTUBRO 10.350.670,62 
10.040.572,90 

NOVEMBRO 9.452.893,90 
9.929.796,25 

DEZEMBRO 10.051.248,84 0,00 
 

TOTAL 118.915.044,39 
 

100.166.269,51 
 

 

O CACS/FUNDEB/BREVES está à disposição de toda a comunidade brevense para prestar 

maiores esclarecimentos referentes aos fatos relatados neste documento. 
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